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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιστημονική παρουσία του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & 
Επίπλου στο Διεθνές Συνέδριο EuroMed 

 
Για έκτη χρονιά συνεχίστηκε η διεθνής παρουσία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ 
Διοίκησης και Οικονομίας στο 6th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of 
Business που πραγματοποιήθηκε στο Estoril της Πορτογαλίας στις 23-24/09/2013!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο συγκεκριμένο διεθνές συνέδριο έλαβαν μέρος με τις 3 εργασίες τους: 
από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ο Καθηγητής Ιωάννης 
Παπαδόπουλος, η Καραγκούνη Γλυκερία M.S.c Καθηγήτρια Εφαρμογών, ο Δρ. Μάριος 
Τρίγκας, Επιστημονικός Συνεργάτης και η απόφοιτος Ζωή Μπέλτσιου, σχεδιάστρια επίπλου και 
τεχνολόγος ξύλου, όπως παρακάτω: 

1. "Green Wooden Furniture. Determination of market trends and tendencies in Greece and 
Cyprus during economic crisis". - 
http://teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Green%20wooden%20furniture_Papadopoulos%20et%20
al..pdf 

2. "Knowledge - Intensive Strategies in Low-Tech Sectors During the Crisis: The case of 
the Greek Wood & Furniture Sector" - 
http://teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/knowledge%20intensive%20strategies%20in%20low%20t
ech%20sectors_karagouni.pdf 

3. "Production Technologies & Innovation in Knowledge -Intensive Low-Tech Ventures: 
Evidence from the Greek Wood & Furniture Industry", - 
http://teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/production%20technologies_karagouni.pdf 

 

Τα μέλη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας συμμετείχαν 
στο παραπάνω Διεθνές Συνέδριο με την προφορική παρουσίαση τριών (3) πρωτοτύπων 
ερευνητικών εργασιών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
marketing και διαχείρισης καινοτομίας, που έτυχαν θετικότατης αποδοχής. Επίσης συνέβαλαν 
ενεργά στις διαδικασίες του συνεδρίου μέσα από τον συντονισμό θεματικών παρουσιάσεων 
(track chairs) και ανάπτυξης κριτικού σχολιασμού (discussants) σε επιστημονικές εργασίες του 
συνεδρίου. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα δικτύωσης (networking) με την ελληνική και 
διεθνή επιστημονική κοινότητα και αποφασίστηκε από κοινού η ανάπτυξη και λειτουργία 
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στοχευμένων επιστημονικών και ερευνητικών thinking tanks στο πλαίσιο του Euromed 
Academy of Business. Τέλος, οριοθετήθηκαν οι άμεσες δράσεις των μελών της αποστολής στο 
πλαίσιο του συνεδρίου οι οποίες περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κινητικότητα των μελών κ.λ.π.    
 
Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο EuroMed Academy of Business, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα 
σημαντικότερα διεθνή συνέδρια του είδους του στην Ευρώπη, και προσελκύει σημαντικούς 
επιστήμονες κι ερευνητές από κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα απ’ 
όλο τον κόσμο προάγοντας την επιστημονική αριστεία. Το 2013 συμμετείχαν με εργασίες τους 
περίπου 300  σύνεδροι από 65 χώρες.  
 
 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
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